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                                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

                  ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 

                  Θεσσαλονίκη, 06 Μαΐου 2014 

 

 

Η Mη Κυβερνητική Oργάνωση PRAKSIS σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

συμμετέχει στη λειτουργία ενός διευρυμένου Δικτύου Κοινωνικών Δομών στο πλαίσιο της 

Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης». Η 

Πράξη αυτή υλοποιείται από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και συντονίζεται από την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ. 

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται οι εξής Δομές στο Δήμο Θεσσαλονίκης: 

1. Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων - PRAKSIS. 

(Μοναστηρίου 62, τηλ. 2310 527938) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Κοινωνικό φαρμακείο – PRAKSIS. 

(Αρκαδιουπόλεως 1& Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2310 556145) 
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3. Γραφείο Διαμεσολάβησης – ΑΡΣΙΣ. 

(Πτολεμαίων 35 & Συγγρού , τηλ. 2310526150.) 

 

4.Υπνωτήριο – ΑΡΣΙΣ. 

(Ανδρέου Γεωργίου 13 (Περιοχή Βίλκα), τηλ. 2310528811) 

 

5. Δομή παροχής συσσιτίου – ΑΡΣΙΣ. 

(Ειρήνης 4, τηλ. 2310526150) 

 

6. Λαχανόκηπος – ΑΡΣΙΣ. 

(Περιοχή Λουτρών Θέρμης, τηλ. 2310526150) 

 

7. Κοινωνικό  Παντοπωλείο – ΑΡΣΙΣ. 

(Μοναστηρίου 53-55, 5ος όροφος, τηλ. 2310509018) 

 

8. Τράπεζα Χρόνου – ΑΡΣΙΣ. 

(Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, τηλ. 2310526150) 

 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης», το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS λειτουργεί σε εφταήμερη 

βάση από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 09.00 π.μ έως και τις 21.00 μ.μ και παρέχει : 

• Ιατροφαρμακευτική  πρωτοβάθμια φροντίδα και περίθαλψη.  

• Λουτρά και Κιτ υγιεινής μιας χρήσης. 

• Πλυντήρια. 

• Ιματιοθήκη. 

• Ψυχοκοινωνική στήριξη από εξειδικευμένους κοινωνικούς επιστήμονες. 

• Παραπομπές και συνοδείες σε κοινωνικές υπηρεσίες και νοσοκομεία. 

• Δυνατότητα ανάπαυσης. 

• Ρόφημα. 

 

Η σύμπραξη των ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ και PRAKSIS με την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου 

Θεσσαλονίκης και την ουσιαστική συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος καθώς και του 

Ιδρύματος Μποδοσάκη, για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, 

αποσκοπεί στην ανακούφιση και σταδιακή αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίσταται μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 

Αποτέλεσμα και παράλληλος στόχος του έργου είναι η δημιουργία δώδεκα (12) νέων θέσεων 

απασχόλησης για άνεργους νέους έως 30 ετών, μέσω της πρόσληψής τους για τις ανάγκες 

ανάπτυξης και λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας. 

Το φαινόμενο της φτώχειας μας αφορά όλους και η καταπολέμηση για την εξάλειψη της μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο με το άθροισμα πολλών μικρών ενεργειών, από όλους μας. 
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ΜΚΟ PRAKSIS 

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, έχει σαν κύριο στόχο τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση 

ανθρωπιστικών προγραμμάτων Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας. Τα προγράμματα της PRAKSIS 

προσφέρουν υποστήριξη και υπηρεσίες σε κάθε συνάνθρωπό μας που βιώνει κοινωνικό ή και οικονομικό 

αποκλεισμό και στερείται τα βασικά αγαθά, ανεξάρτητα από το φύλο, χρώμα, εθνικότητα, φυλή, πολιτική, 

θρησκευτική κατεύθυνση και σεξουαλικό προσανατολισμό όπως: Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται  από την 

οικονομική κρίση, άπορους Έλληνες, άστεγους, ανασφάλιστους, οικονομικούς μετανάστες, αιτούντες άσυλο, 

πρόσφυγες, ασυνόδευτα παιδιά, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (Trafficking), εκδιδόμενα άτομα, παιδιά του 

δρόμου, Ρομά, αποφυλακισμένους, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS, πάσχοντες 

από Ηπατίτιδα Β, C, MSM (men having sex with men), κρατούμενους και αποφυλακισμένους. Βασικές υπηρεσίες 

που παρέχει η PRAKSIS στους παραπάνω πληθυσμούς μέσα από τα προγράμματά της είναι: Άμεση και δωρεάν 

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και 

προώθηση στην εργασία, νομική συμβουλευτική, στέγαση,  παρεμβάσεις δημόσιας υγείας (Κινητές Ιατρικές 

Μονάδες), δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και την Ηπατίτιδα C, Β, βασικές υπηρεσίες υγιεινής (ντους, κιτ υγιεινής, 

ρούχα κ.α) καθώς δημιουργεί και εκστρατείες ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης. 

 

Είμαστε στη διάθεση σας για όποια επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε. 

Με εκτίμηση 

Άντζελα Κάτση 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-556145 

Email : info@praksis.gr  

Site: www.praksis.gr 

 

 

 

 

*Η κατασκευή του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων 

χρηματοδοτήθηκε από το  ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ:  

 

 

* Το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, υποστηρίζεται επιπλέον από το ΊΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ:  

 

 

 

 

*Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 - 

2013 και υλοποιείται με συμπράττοντες φορείς την ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων(συντονιστής εταίρος) , 

το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS. 

 

 


